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ПРОТОКОЛ 
 

от шесто заседание на работна група за изготвяне на 
оперативна програма за околна среда за периода 2014 – 2020 г., 

30 април 2014 г., хотел “Шератон”, гр. София 
 
Г-жа Яна Георгиева, началник на отдел “Програмиране и планиране” в Главна 
дирекция “Оперативна програма “Околна среда” в МОСВ и заместник-
председател на работната група откри шестото заседание на РГ за разработване на 
ОПОС и представи дневния ред, като обърна внимание, че целенасочено акцентът е 
поставен върху обсъждането на индикаторите, които са заложили в оперативната 
програма, тъй като това е много важен въпрос свързан с изпълнението й. Г-жа 
Георгиева представи напредъка в преговорния процес с ЕК и напредъка по изготвянето 
на предварителната и екологична оценка на ОПОС 2014 – 2020 г., както и на 
изпълнението на тематичните предварителни условия. Тя информира, членовете на 
работната група, че втората версия на ОПОС 2014-2020 г., разгледана на петото 
заседание на тематичната работна група през септември 2013 г., е консултирана 
неформално с ЕК, като становището на комисията е получено през януари, след което 
са проведени поредица от срещи със специализираните дирекции в МОСВ за 
отразяване на получените коментари и предложения, както и междуведомствени срещи 
с други ОП за прецизиране на дейностите, постигане на договореност как те да се 
допълват и постигане на демаркация между различните финансови източници. Г-жа 
Георгиева информира, че третият вариант на оперативната програма, който се обсъжда 
на заседанието на работната група, е изпратен и на ЦКЗ в МС, което на 2 април 2014 
официалното е изпратило в ЕК Споразумението за партньорство. Тя обърна внимание, 
че съгласно европейските регламенти в рамките на три месеца след официалното 
изпращане на Споразумението за партньорство, ОПОС също трябва да бъде официално 
изпратена в ЕК. Това означава, че най-късно на 2 юли 2014 г. оперативната програма 
трябва да бъде изпратена официално на комисията. Г-жа Георгиева посочи, че предвид 
спецификите на процедурите по одобряване на оперативната програма от тук насетне 
трябва да се следва доста сгъстен график. Преди официалното изпращане в ЕК, 
оперативната програма трябва да бъде одобрена от Министерски съвет, СКУСЕС, 
отново от ТРГ, трябва да има изготвени предварителна и екологична оценка, която пък 
съгласно действащото законодателство трябва да бъде подложена на 30-дневни 
обществени консултации. Относно предварителната и екологичната оценки г-жа 
Георгиева информира, че са подновени договорите с изпълнителите, тъй като тяхното 
изпълнение временно е било спряно и в момента изпълнителите работят по 
изготвянето на екологичната и предварителната оценка на оперативната програма. По 
отношение на предварителните условия няма промяна, за която работната група да 
бъде информирана.  
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Г-жа Яна Георгиева даде думата на екипа от експерти разработили програмата, за да 
представят отделните приоритетни оси и индикаторите за резултат и изпълнение, както 
и рамката за изпълнение, предвидени в трети вариант на ОПОС 2014-2020 г.  

Г-жа Светла Иванова, ГД ОПОС на МОСВ, представи накратко Приоритетна ос 1 
“Води” с основни инвестиционни приоритети „Изграждане на ВиК инфраструктура 
приоритетно в агломерации с над 10,000 екв. ж. и в такива с над 2,000 екв. ж., 
определени като приоритетни в ПУРБ“ с бенефициенти ВиК оператори, общини и ВиК 
асоциации; “Доизграждане на системите за мониторинг на водите” с бенефициент 
ИАОС и “Разработване на нови и актуализация на съществуващи стратегически 
документи във връзка с прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ) – ПУРБ 
2022-2027» с бенефициенти структури на МОСВ. Специфичните цели на оста са 
опазване и подобряване състоянието на водните ресурси чрез изграждане на 
необходимата ВиК инфраструктура приоритетно в агломерации с над 10 000 екв.ж. и в 
такива с над 2 000 екв.ж., определени като приоритетни в ПУРБ и подобряване 
оценката на състоянието на водите чрез извършване на проучвания и доизграждане на 
мрежите за мониторинг на водите. Индикатор за резултат на приоритетната ос е 
подобрено състояние по физико-химични и/или биологични елементи за определяне на 
екологичното състояние на водните тела. Предвидената мерна единица е брой водни 
тела с подобрено състояние на тези елементи, като базовата стойност за 2013 г. е три, а 
целевата стойност за 2023 г. е най-малко 35 бр. Г-жа Иванова представи и 
индикаторите за изпълнение на приоритетната ос– допълнителен брой жители с достъп 
до подобрено водоснабдяване, за който предвидената целева стойност през 2023 г. е 
най-малко 220 000 жители и другият индикатор - допълнителен брой жители, с достъп 
до подобрено пречистване на отпадъчни води с целева стойност за 2023 г. най-малко 2 
130 000 екв.ж.  
Г-жа Цонка Дрянкова, ГД ОПОС на МОСВ, представи накратко Приоритетна ос 2 – 
“Отпадъци” със специфична цел намаляване на количеството отпадъци, предназначени 
за депониране чрез мерки за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. Г-жа 
Дрянкова информира членовете на работната група за основните инвестиционни 
приоритети в тази ос - финансирането на центрове за повторна употреба, поправка и 
подготовка за повторна употреба; инсталации за предварително третиране и 
оползотворяване на битови отпадъци от домакинствата; анаеробни и/или 
компостиращи инсталации за биоразградими и/или зелени отпадъци; трета фаза на 
проекта за Интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на 
Столична община и демонстрационни/пилотни проекти. Бенефициенти по 
приоритетната ос могат да бъдат общините, бизнеса – при възможност за прилагане на 
финансови инструменти, юридически лица с нестопанска цел – за дейности свързани с 
изпълнение на демонстрационни/пилотни проекти. Г-жа Дрянкова посочи, че 
избраният индикатор за резултат по приоритетната ос е намален дял на количеството 
отпадъци, предназначени за депониране чрез прилагане на йерархията за управление 
на отпадъците с мерна единица депонирани спрямо генерирани отпадъци и базова 
стойност 75% през 2012 г. Индикаторите за изпълнение са допълнителен капацитет за 
рециклиране на отпадъци с мерна единица тонове годишно и целева стойност между 
200 000 и 400 000 през 2023 г. и изградена инсталация за оползотворяване на горима 
фракция получена от битови отпадъци чрез производство на енергия.  
Г-жа Десислава Стефанова, ГД ОПОС на МОСВ, представи накратко Приоритетна 
ос 3 на програмата – “Натура 2000 и биоразнообразие”. Специфичната цел на оста е 
подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата 
Натура 2000. Г-жа Стефанова информира работната група, че избраните 
инвестиционни приоритети по тази ос са свързани с изпълнението на мерки от 
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Националната приоритетна рамка за действие Натура 2000. Това са развитие и 
прилагане на управленски подход за защитените зони от Натура 2000; допълване на 
сухоземната част на мрежата от защитени зони и на мрежата от морски защитени зони; 
изготвяне/ актуализиране/хармонизиране на планове и други стратегически документи 
и планове за действие за приоритетни видове; анализи и проучвания с цел докладване 
по Директивата за местообитанията и Директивата за птиците в сухоземната част на 
страната и в морски и крайбрежни територии; оценки на състоянието на елементите на 
зелената инфраструктура; изграждане и поддържане на инфраструктура за текущо 
наблюдение, за възстановяване на природни местообитания и видове, за съществуващи 
обекти с цел намаляване на въздействието от тяхната експлоатация; инвестиции в 
консервационни дейности за поддържане/подобряване на природозащитното 
състояние; подобряване на структурата и функциите на горските природни 
местообитания в държавен горски фонд; ограничаване на антропогенното замърсяване 
на водите; закупуване на земи; подкрепа за развитие и управление на екосистемни 
услуги; информационни и комуникационни мерки за мрежата Натура 2000; техническа 
помощ за органите за управление на защитени зони и за кампании за възможностите за 
финансиране на проекти. Бенефициенти по тази приоритетна ос могат да бъдат МОСВ, 
МЗХ и техни структури, общини и сдружения на общини, научни и академични 
институти, НПО, органите за управление и администриране на защитените зони, МС. 
Избраните индикатори за резултат са видове с подобрено природозащитно състояние с 
базова стойност 153 броя през 2013 г. и целева стойност 307 бр. през 2023 г. и 
местообитания с подобрено природозащитно състояние с базова стойност 5 бр. през 
2013 г. и целева стойност през 2023 г. 83 бр. Индикаторите за изпълнение са площ на 
местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост с 
целева стойност през 2023 г. – 1 565 668 хектара; площ на местообитания на видове, 
подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост с целева стойност през 
2023 г. 2 878 749 хектара и повишена информираност и капацитет на заинтересовани 
страни за постигане на целите на Натура 2000 измерено през 2023 спрямо 2013 – най-
малко 50% по-добра информираност и повишен капацитет.  
 
Г-жа Марта Цветкова, ГД ОПОС на МОСВ, представи накратко Приоритетна ос 4 
на оперативната програма - “Превенция и управление на риска от наводнения”, със 
специфична цел повишаване защитата на населението чрез предприемане на мерки и 
действия за предотвратяване и управление на риска от наводнения. Г-жа Цветкова 
информира, че допустими дейности по тази приоритетна ос са мерки за въвеждане на 
решения за превенция и управление на риска, насочени към укрепване на бреговете в 
населените места в района на р. Дунав, включително екосистемно базирани решения с 
бенефициент общини. Допустими дейности са също изпълнение на проучвания и 
оценки във връзка с вторите ПУРН за периода 2022-2027 г. и създаване на Национален 
център за управление на водите в реално време с пилотно стартиране по поречието на 
р. Искър с бенефициент структури на МОСВ. Г-жа Цветкова отбеляза, че сред 
инвестиционните приоритети по тази приоритетна ос дейности са включени и 
демонстрационни/пилотни проекти, свързани с превенция и управление на риска от 
наводнения с бенефициенти общини и неправителствени организации. Избраният 
индикатор за резултат е повишената сигурност на населението, който ще бъде измерен 
със социологическо проучване. Индикаторите за изпълнение са брой жители, които се 
ползват от мерките за защита от наводнения с целева стойност през 2023 г. най-малко 2 
750 000 и създаден национален център за управление на водите 1бр. през 2023 г.  
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Г-жа Анастасия Грозданова, ГД ОПОС на МОСВ, представи накратко Приоритетна 
ос 5 “Подобряване качеството на атмосферния въздух” със специфична цел намаляване 
на замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване нивата на емисиите на 
ФПЧ10/NOx. Тя съобщи, че основните предвидени мерки по тази ос са преглед и 
анализ на общинските програми за качеството на атмосферния въздух; подпомагане на 
компетентните органи при изготвянето, изпълнението и контрола на общинските 
програми; мерки свързани със замяна на изпускателните устройства на превозните 
средства за градски транспорт, с оглед намаляване на емисиите на атмосферни 
замърсители; изграждане, при необходимост, на системи за ранно предупреждение за 
замърсяване на атмосферния въздух при неблагоприятни метеорологични условия в 
контекста на анализа на общинските програми; демонстрационни/пилотни проекти, 
свързани с мерки за подобряването на качеството на въздуха. Бенефициенти по тази ос 
могат да бъдат общините, бизнеса, неправителствените организации и структури на 
МОСВ. Избраният индикатор за резултат е намалени емисии на ФПЧ10/Nox от 
транспорта. Индикаторите за резултат са население обхванато от мерките за замяна на 
изпускателните устройства на превозни средства на общински градски транспорт с 
целева стойност за 2023 г. 1 985 820 души и прегледани/анализирани общински 
програми с целева стойност към 2023 г. 29 бр. 

Г-жа Емел Мехмедова, ГД ОПОС на МОСВ, представи накратко Приоритетна ос 6 
на оперативната програма - “Техническа помощ”, със специфична цел укрепване на 
административния капацитет на отговорните структури – бенефициенти и управляващ 
орган на оперативната програма, с цел ефективно управление и изпълнение на ОПОС 
при широка публична подкрепа. Бенефициенти по тази ос могат да бъдат всички 
бенефициенти, идентифицирани в рамките на приоритетни оси 1, 2, 3, 4 и 5, както и 
структури, отговорни за формиране и прилагане на политиките по околна среда и 
изменение на климата в МОСВ, и управляващия орган на ОПОС. Дейностите, които 
ще бъдат финансирани по тази ос са дейности, насочени към осигуряване на 
необходимата подкрепа за управлението и изпълнението на оперативната програма, 
дейности, насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за публичност и 
популяризиране на програмата и дейности насочени към укрепване и повишаване 
капацитета на бенефициентите. Избраните индикатори за резултат са повишен 
капацитет на бенефициентите и повишен капацитет на управляващия орган за 
управлението и изпълнението на програмата. Индикаторите за изпълнение са брой 
обучени служители от бенефициентите (с целева стойност през 2023 г. най-малко 120) 
и от управляващия орган (с целева стойност пред 2023 г. най-малко 35).  

 

Заседанието на работната група беше прекъснато за кратка почивка, след което започна 
дискусията по индикаторите за резултат и изпълнение, както и по рамката за 
изпълнение, предвидени в ОПОС 2014-2020 г. Г-жа Яна Георгиева информира, че 
членове на работната група, които не са успели да изпратят коментарите си до крайния 
срок, ще могат да направят това до края на работния ден на 7 май 2014 г., като помоли 
за да бъдат приети и отразени изпратените коментари, предвид сгъстения график, 
посоченият краен срок да бъде спазен.  
 
Г-жа Беата Папазова, БТПП, отправи предложение в новата оперативна програма за 
околна среда да бъдат предвидени повече мерки с бенефициент представители на 
бизнеса, като отбеляза, че от ОПИК е отпаднала възможността за финансиране на 
пречиствателни станции за предприятията, а и ОПОС не предвижда такива. Г-жа 
Папазова отбеляза, че този въпрос е бил обсъждан на предишни заседания на ТРГ с 
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предишния председател на работната група г-жа Малина Крумова. Тя попита и защо в 
представения вариант на оперативната програма са отпаднали екоиновациите.  
Г-жа Яна Георгиева информира, че финансирането на екоиновациите не е напълно 
отпаднало от оперативната програма. Макар че вече няма такава ос, иновативни 
проекти ще могат да бъдат реализирани чрез предвидените за финансиране 
демонстрационни и пилотни проекти в отделните оси.  
Г-жа Малина Крумова потвърди, че наистина въпросът с възможностите за 
финансиране на бизнеса за изграждане на пречиствателни станции вече е обсъждан и 
посочи, че е било изяснено, че бизнесът като замърсител има ангажимент сам да 
изпълнява тези задължения.  
Г-н Димитър Димитров, дирекция "Обществено здраве и управление на 
специализирани донорски програми" в Министерство на здравеопазването, взе 
думата, за да изрази безпокойството си, че при разработването на оперативната 
програма Министерство на околната среда и водите се е съсредоточило основно върху 
изпълнението на ангажиментите на страната свързани с отпадъчните води, но не по-
малко важни са, от гледна точка на значимост към обществото, както и за изпълнение 
на ангажиментите ни по европейското законодателство, изпълнението на целите от 
европейската директива за качеството на питейната вода. Г-н Димитров изтъкна, че 
както се докладва на ЕК в областта на отпадъчните води, по същия начин се правят 
докладвания и за качеството на питейната вода. Тези доклади се изготвят от МЗ като 
компетентен орган в Република България. Докладите се представят веднъж на три 
години, като към момента страната ни е докладвала два пъти пред ЕК за състоянието 
на питейните води и предстои трето докладване. Г-н Димитров отново подчерта, че в 
настоящата оперативна програма в Приоритетна ос 1 не са балансирани дейностите 
свързани с двете основни директиви в областта на водите, а именно за питейната вода 
и за отпадъчните води. Като пример той посочи допустимите за финансиране дейности 
по тази приоритетната ос – стр. 29 и 30, където дейностите свързани с отпадъчни води 
са разписани подробно в девет точки, а възможностите за интервениране питейните 
води и в частност възможности за изпълнение целите на Директивата за питейната 
вода е в една точка, където отново акцентът е даден на това как да се пести вода. Г-н 
Димитров предложи да се постави акцент върху качеството на питейните води и 
поиска Министерство на здравеопазването да бъде добавено към бенефициентите на 
оперативната програма по ос 1 във връзка с изпълнението на ангажиментите му 
свързани с мониторинга на питейните води. Той посочи, че голяма част от 
мониторинга, който се извършва в България по отношение на качеството на водите и в 
частност за питейната вода, се извършва от страна на структурите на МЗ – 
Регионалните здравни инспекции и именно този мониторинг се докладва в ЕК. 
Пунктовете, от които се взимат проби води и се анализират за цялата страна са над 
8000. Поради това г-н Димитров настоя в програмата да бъде заложено финансиране за 
подобряване на възможностите на система за контрол и мониторинг на питейните води 
на МЗ, а не само на ИАОС, както е в момента.  
Г-жа Яна Георгиева отбеляза, че не може да се съгласи с всички направени от г-н 
Димитров констатации. Тя отбеляза, че от гледна точка на изпълнението на програмата 
например, подробно разписаните мерки са по-скоро плюс, отколкото за минус. Г-жа 
Георгиева отбеляза, че оперативната програма предвижда дейности за рехабилитация, 
изграждане и реконструкция на водопроводни мрежи и други съоръжения, които са 
свързани с пречистването на питейните води, а именно пречиствателни станции. Тя 
подчерта, че в оперативната програма е заложена логика, която да дава възможност да 
се използват и генералните плановете за приоритизация, като в тях са описани всички 
необходими инвестиции на съответната обособена територия. Г-жа Георгиева отбеляза, 
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че небива да се пренебрегва и факта, че политиката за качество на води е държавна 
политика и не може Оперативна програма «Околна среда» да бъде единствения 
инструмент, който да се справя с този проблем.  
Г-жа Росица Петрова, дирекция УВ, МОСВ, уточни, че предвидените средства за 
оборудване на лабораториите на ИАОС са свързани предимно с апаратура, която е 
необходима за прилагане на европейската директивата за приоритетните вещества, т.е. 
за анализ на много специфични и опасни вещества, каквато апаратура в момента няма. 
Тя уточни, че разходи за самия мониторинг не са допустими. Г-жа Петрова отбеляза, че 
с МЗ е уточнено, че предстои доста работа по изясняване на политиката и 
приоритетите и как тази политика ще бъде интегрирана като приоритети в ПУРБ и в 
Регионалните генерални планове във връзка с тяхното приоритизиране на национално 
ниво, така че това което може да се направи към момента е качеството на питейните 
води да се адресира към големите водоснабдителни системи. Г-жа Петрова също 
отбеляза, че ОПОС не е единствения финансов източник за реализация на политиката 
на страната за качество на водите. Тя подчерта, че ЕК настоява при реализацията на 
проектите да проличи националното финансиране, не само европейското и това трябва 
да се осигури както с таксите по Закона за водите, които предстои да бъдат обосновани 
икономически във връзка с изпълнението на предварителните условия за програмен 
период 2014-2020 г., така и с цените на ВиК услугите, които трябва да бъдат 
съобразени с всички тези изисквания и в рамките на които самите ВиК операторите 
трябва да правят значителни инвестиции, включително и във връзка с подобряване на 
качеството на питейната вода.  
Г-жа Катерина Раковска, ВВФ, предложи при отчитането на индикатора за резултат 
по приоритетна ос 1 да се добави информация, от която да става ясно какъв е общият 
брой на водните тела, от които ще подобрим състоянието на 35. Тя предложи също 
включването на показател отчитащ загубата на вода по водопреносната мрежа, тъй 
като една от целите е опазване на водните ресурси.   
Г-н Георги Терзов, дирекция УВ, МОСВ, посочи, че в страната има няколко стотин 
водни тела, като част от тях в момента се окрупняват – на територията на дунавския 
район за басейново управление. Той обясни, че подобряването на състоянието на 
водните тела е функция от много мерки, като една от тях е изграждането на 
канализационни системи и според него не е сигурно доколко общата картина би била 
полезна за целите на оперативната програма. Г-н Терзов обясни, че представеното в 
таблицата цели да покаже с финансовия ресурс, който ще бъде насочен към мерки във 
ВиК инфраструктурата, колко водни тела очакваме да бъдат подобрени.   
Г-жа Яна Георгиева коментира, че предложението за отчитане на загубата на водни 
ресурси във водопреносната система не би било приложимо за програмата, тъй като 
разрешаването на този проблем, когато се говори за търговска загуба, е сред 
ангажиментите на водните оператори. Тя добави, че е препоръчително към една 
специфична цел да има един индикатор и е добре да се стремим към това, защото 
колкото повече индикатори има, толкова по-трудно те се отчитат и следят. Г-жа 
Георгиева отбеляза също, че въпросът със загубата на водни ресурси на практика се 
решава с реализирането на проектите, които ще се финансират по ОПОС.  
Г-жа Илияна Павлова, БСК, отбеляза, че еднократното отчитане на индикаторите в 
окончателния доклад възпрепятства възможностите за реакция при отчитане на 
неблагоприятни тенденции в процеса на изпълнение на програмата и предложи някои 
от индикаторите да се отчитат по-често. 
Г-жа Яна Георгиева уточни, че е предвидено данните за окончателния доклад да се 
събират на годишна база. 
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Г- жа Нели Данева, МРР, подкрепи предложението да се преразгледа фокуса на 
програмата към пречистването на отпадните води и да се направи усилие да се намери 
адекватно отразяване на нуждите в сектора свързани с качеството, количеството и 
пестенето на питейните води. Тя отбеляза, че е релевантно да се добави навсякъде 
където се споменава ВиК инфраструктура определени приоритети в ПУРБ да се 
добавят и Регионалните генерални планове за ВиК, тъй като такова е тяхното 
предназначение.  
Г-жа Десислава Стойкова, НСОРБ, също подкрепи увеличаването на инвестициите 
по ОПОС свързани с подобряване на качеството на питейните води, като предложи 
допълнително да бъдат включени и възможности за финансиране на дейности за 
използване на нови водоизточници.  
Г-н Георги Терзов отбеляза, че при така формулираната приоритетна ос няма проблем 
да бъдат финансирани както мерки за пречистване на отпадни води, така и мерки за 
осигуряване качеството на питейната вода. Той отбеляза, че степента на изграждане на 
канализационната и водоснабдителна инфраструктура не са балансирани и страната ни 
изостава с изграждането на канализационната структура, поради това и мерките в 
оперативната програма са ориентирани повече в тази посока. Г-н Терзов отново 
подчерта, че така представената оперативна програма е достатъчно гъвкава, за да 
разреши проблемите на място такива каквито са – водопровод или канализация. По 
повод предишен коментар за адресиране на проблема със загубите на вода във 
водопреносната мрежа, той отбеляза, че това е чисто търговски проблем и 
разрешаването му не може да бъде финансирано с безвъзмездна помощ.  
Г-жа Яна Георгиева отговори, че приема да бъдат преразгледани текстовете относно 
възможностите за инвестиции в тази приоритетна ос, и при необходимост те ще бъдат 
преформулирани, така че да се осигури по-добър баланс на въздействието.  
Г-жа Атанаска Николова, заместник-кмет на община Бургас, постави въпроса за 
индикатор, който да отразява пестенето на воден ресурс, по-скоро като индикатор за 
изпълнение.  
Г-жа Яна Георгиева заяви, че приема предложението, но трябва да се обмисли дали 
този индикатор може да се замерва и изчислява.  
Г-н Иво Атанасов, дирекция "Обществено здраве и управление на 
специализирани донорски програми", МЗ, предложи в Приоритетна ос 1 да се 
заложи индикатор за процент на зони за водоснабдяване, в които са отстранени трайни 
отклонения в качеството на водата. Той уточни, че предложенията на МЗ ще бъдат 
изпратени писмено в установения срок.  
Г-жа Георгиева помоли при подготовката на тяхното предложение и формулировката 
на предлагания индикатор да се вземе предвид и неговото измерване и отчитане – т.е. 
да е ясно как този показател ще се мери на ниво проект и как ще се отчита. 
Г-жа Росица Карамфилова, ИАОС, предложи по-прецизна формулировка на 
основната цел по Приоритетна ос 2 – намаляване на относителният дял отпадъци 
предназначени за депониране. Тя коментира, че има известна некоректност, защото от 
предложената формулировка става ясно, че всички отпадъци трябва да са 
предназначени за депониране, а съгласно рамковата директива отпадъците, които 
трябва да се депонират са последни, такива с които няма какво да бъде направено с тях, 
т.е. ако изхождаме от факта, че те са предназначени за депониране означава много 
малък дял. Тя коментира, че индикаторът свързан с изграждането на инсталация трябва 
да бъде ориентиран към остойностяване на увеличения капацитет за преработка на 
отпадъци, защото една инсталация може да бъде изградена, но да не е работеща, т.е. да 
не се постигне резултата, който се очаква чрез финансирането й. 
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Г-жа Яна Георгиева отговори, че първото предложение се приема и помоли за 
активно участие при преформулирането на индикатора. Тя допълни, че ще бъде 
обмислено и как да се приложи предложението за индикатор остойностяващ ефекта от 
работата на инсталацията.  
Г-жа Атанаска Николова, също подкрепи коментара, че не е удачно реализацията на 
конкретен проект да бъде използвана като индикатор. Тя постави въпроса допустима 
ли е дейност по изграждане на инсталация за оползотворяване, изгаряне, на утайки в 
Приоритетна ос 2 и попита защо не е включена.  
Г-жа Цонка Дрянкова отбеляза, че фокусът на цялата ос са битовите отпадъци. 
Утайките се обезвреждат, в случаите когато те отговарят на изискванията по наредбата 
за утайките, те могат да бъдат използвани в земеделието, а в другите случаи отиват за 
депониране. В момента не се предвиждат дейности свързани с утайки по оперативната 
програма.  
Г-жа Андреана Георгиева, АИКБ, подкрепи предложението да се предвиди 
финансиране на дейности по третиране на утайки. Тя предложи също да бъде добавен 
Националния план за управление на утайките с ГПСОВ сред секторните 
стратегическите документи в ОПОС (стр.11).  
Г-жа Боряна Каменова, дирекция ПИК, МОСВ, подкрепи предложението да бъде 
намерена възможност за финансиране чрез ОПОС на дейности свързани с третирането 
на утайките, не само за изгаряне. Тя отбеляза, че съществуват много модерни системи 
за оползотворяване на енергийната стойност на утайките и подчерта, че макар 
въпросът с утайките в момента да не е много наболял, при перспективата за този 
огромен брой пречиствателни станции, които ще се изграждат, в скоро време ще стане.  
Г-жа Стойкова постави въпроса защо са отпадналите част от дейностите в 
Приоритетна ос 2 в третия вариант на оперативната програма и от името на общините 
настоя тези дейности да се върнат – събиране и транспортиране на битовите отпадъци; 
оползотворяване на газа от отпадъците; третиране на опасните отпадъци; укрепване на 
капацитета за управление на отпадъци, включително изготвяне на методика за 
изчисление на такса смет. Г-жа Стойкова предложи пилотните проекти предвидени в 
тази ос да се финансират от Приоритетна ос 6 „Техническа помощ“, за да не черпят от 
ограничения ресурс по тази ос. Г-жа Стойкова допълни, че НСОРБ ще изпрати всички 
свои конкретни бележки спазвайки установения срок.   
Г-жа Яна Георгиева обеща отговор на поставените от НСОРБ въпроси. Тя уточни, че 
инвестиционният приоритет демонстрационни/пилотни проекти цели да финансира 
дейности, които в предишния вариант на оперативната програма са били включени в 
обхвата на екоиновациите.  
Г-жа Яна Георгиева благодари за направените предложения и пое ангажимент те да 
бъдат детайлно обсъдени с ресорните дирекции, за да се намери приемлив баланс. Тя 
предложи дискусията да продължи с Приоритетна ос 3 и предвидените индикатори.  
Г-жа Катерина Раковска, ВВФ, отбеляза, че е необходимо да се прецизира 
формулировката на специфичната цел по оста, защото съгласно сегашната искаме да 
подобрим състоянието на всички местообитания, а това е цел която може и да не 
успеем да изпълним. От друга страна трябва да има приоритизация, за да са ефективни 
мерките. Тя предложи в индикаторите да се намалят бройките или да се посочи най-
малка възможна стойност на целта на стойността на индикатора.  
Г-жа Яна Георгиева прие да бъде обмислена по-гъвкава формулировка, така че да се 
справим с изпълнението. 
Г-жа Атанаска Николова, постави въпроса защо общините не са бенефициент по 
инвестиционни мерки 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4 по Приоритетна ос 3.  



9 

Г-жа Десислава Стойкова отбеляза, че много подробно е разписана Приоритетна ос 3, 
като някои от разписаните дейности изглеждат като служебни ангажименти на 
структури към министерството, като например подготовка и издаване на заповеди за 
обявяване на нови зони, разработването на правила процедури, правилници, 
закупуване на компютри. Тя постави въпроса при ограничения ресурс на оперативната 
програма трябва ли да се разписва така детайлно и подробно такива дейности. Г-жа 
Стойкова също постави въпроса защо общините не са бенефициент по мярка 2.3. 
Г-жа Яна Георгиева коментира по повод бележката, че оста е прекалено разписана, че 
това е целенасочено и цели да се улесни изпълнението на оста в последствие. Тя 
отбеляза, че опита при изпълнението на Приоритетна ос 3 в сегашната оперативна 
програма абсолютно обосновава подробното разписване на мерките, които ще бъдат 
финансирани по програмата.  
Г-жа Геновева Господинова, дирекция НСЗП, МОСВ, уточни, че по отношение на 
горските мерки, те са предвидени в Програмата за развитие на селските райони и има 
демаркация - по ОПОС горски мерки ще се изпълняват само от бенефициенти 
дирекциите на националните и природните паркове. По отношение на преките 
задължения на служители от дирекция НСЗП, тя възрази, че предвидените мерки и 
средствата за тяхното изпълнение не са свързани с техните преки задължения. Те и в 
момента издават заповедите. Проблемът не е в чисто формалната част където 
експертите си вършат работата да определят граници, режими и т.н., а става дума за 
реални разходи в закупуване на кадастрални карти, публикация на обявления в един 
национален ежедневник и публикуване на самата заповед, която понякога е от 
порядъка на 50-60 страници в държавен вестник и т.н. Това е един сериозен ресурс, 
който по изчисления на дирекция НСЗП е около 1 400 000 лв. само за разходите за 
административни такси. Г-жа Господинова уточни, че необходимостта от финансиране 
изпълнението на тази дейност е коментар на комисията и затова е включена в 
програмата. Разходите за оборудване, за органи за управление – това е другия 
коментар на комисията, който приоритетно е финансиран - че трябва да се сформират 
органи за управление на тази огромна територия, която е приблизително 34% от 
територията на страната.  
Г-жа Яна Георгиева също подчерта, че изграждането на Натура мрежата е приоритет 
и огромно предизвикателство както от административна гледна точка, така и 
концептуално. Та припомни, че тази дейност е била заложена и в сегашната оперативна 
програма, но така и не е реализирана, а Натура мрежата трябва да бъде управлявана и 
как ще бъде управлявана, от кого – това е въпрос който първо трябва да решим и то 
възможно най-спешно.  
Поради липса на други коментари по оста беше обявена почивка, след което 
дискусията продължи с индикаторите по Приоритетна ос 4.  
Г-жа Росица Карамфилова, ИАОС, предложи по отношение на първия индикатор, 
който е свързан със статистическото наблюдение, за да се намали субективността при 
оценка на подобно запитване на населението още на по-предварителен етап да се 
разработи примерен въпросник. Тя отбеляза, че ако предварително се поставят рамки 
на прости и ясни въпроси, ще може да се постигне измерим резултат на ниво ОП. 
Г-жа Георгиева коментира, че приема предложението, още повече, че при този метод 
на засичане - чрез социологическо изследване на терен, ако по време на изследването 
или малко преди него се случи някакво събитие, това автоматично ще повлияе на 
резултатите, които ще получим,  
Г-жа Атанаска Николова, отбеляза, че при създаването на Национален център за 
управление на водите, включващ поречието на 13 реки, и говорим за управление на 
риска, а не просто за управление е удачно да се има предвид, че граничим с Черно море 
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и този център трябва да обхване и крайбрежието на Черно море. Второто предложение 
на г-жа Николова бе, дейностите по приоритетната ос да обхващат територията на 
цялата страна, а не само р. Дунав.  
Г-жа Яна  Георгиева коментира, че територията на река Дунав е избрана, защото там 
има карти за риска и там може най-добре да се направи приоритизация на 
инвестицията.  
Г-жа Диана Панова, дирекция „Отпадъци“, МОСВ, предложи за измерване ефекта 
от мероприятията, които евентуално биха били извършени по тази приоритетна ос, да 
се използва индикатор свързан с промяната на процента на заливаемост на конкретни 
площи след извършване на мероприятията при съответния интензитет на водното 
въздействие.   
Г-жа Яна Георгиева, благодари за предложението и коментира, че трябва по-
внимателно да се обмисли, но индикаторът изглежда измерим.  
Г-жа Десислава Стойкова изрази удовлетвореност, че такава ос вече съществува, 
защото ще помогне за изпълнение на ангажиментите на общините. Според нея обаче, 
не е приемливо ограничението на мерките само до региона на Дунав, а и липсата на 
карти към днешна дата не трябва да е основание да бъдат изключени другите общини. 
Г-жа Стойкова коментира, че освен проучване и оценка на вторите планове, каквато 
дейност е предвидена в програмата, следва да се предвидят и дейности, които ще 
позволят и реално да се изпълняват заложените мерки в екшън плана, като приложение 
към картите и тези планове.  
Г-жа Яна Георгиева прие коментара, че наличието на тези карти не може да бъде 
критерии, още повече, че те така или иначе ще бъдат създавани и допълни, че може да 
се помисли за отваряне на програмата в тази посока.  
Г-жа Георгиева представи отново индикаторите за оценка на въздействието по 
Приоритетна ос 5 „Въздух“.  
Г-жа Атанаска Николова предложи индикаторът по приоритетната ос да се 
формулира като подобрено състояние на въздуха, подобно на индикатора в 
биоразнообразие, защото не е ясно как отчитаме намалените емисии. Тя посочи, че на 
този етап опитът на община Бургас показва, че може да се получи информация 
единствено за проблем с нормите.  
Г-жа Галя Йорданова, дирекция "ОЧВ", МОСВ, коментира, че индикаторът е 
избран така, тъй като става въпрос конкретно за дейности, които ще се отнасят само 
към градския транспорт. 
Г-жа Атанаска Николова заяви, че е против това, защото не смята, че тази ос трябва 
да се фокусира върху точно тези дейности. Според нея целта е да се подобри 
качеството на въздуха от ФПЧ и азотни оксиди и не трябва да се ограничаваме да 
мерим в индикаторите само резултата само от ретрофитинга. Г-жа Николова отбеляза, 
че е погрешен подход основните мерки да се съсредоточават около ретрофитинга. По 
повод предвидения преглед и анализ на общинските планове за КАВ, тя препоръча тук 
основната дейност да бъде разработване на нови планове за местата където това е 
необходим или актуализация на съществуващите, а при необходимост МОСВ да 
направи насоки или указания. Г-жа Николова препоръча още да се включат мерки за 
подобряване на системите за мониторинг и контрол на въздуха с бенефициент 
общините. Тя препоръча мерките за подобряване на качеството на атмосферния въздух  
да се съобразят с бялата книга и приоритетите в транспорта - мерки за намаляване и 
използване на конвенционални горива, подкрепа за развитие на електрически 
транспорт, увеличаване на дела енергия от ВЕИ, райони с нулева емисия.  
Г-н Георги Михайлов, дирекция "ОЧВ", МОСВ, коментира че констатациите и 
предложенията на община Бургас са верни и уместни, но при разработването на ОПОС 
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при необходимостта да се приоритизира използването на ограничения финансов ресурс 
по-голяма част от посочените мерки са насочени в останалите оперативни програми 
посредством Насоките за интегриране на Политиката по околна среда и Политиката по 
изменение на климата, приети с решение на МС. Големите и съответно много скъпи 
инфраструктурни проекти в областта на транспорта са насочени към ОП „Транспорт“, 
мерките свързани с градското възстановяване, използването на енергия от 
възстановяеми източници и за газификация на общински сгради са насочени  в ОПРР. 
Има мерки и в други оперативни програми. Г-н Михайлов коментира, че оперативната 
програма с нейния ограничен финансов ресурс  по отношение на подобряване 
качеството на атмосферния въздух е едно допълнение на тези по-сериозни мерки, 
които са заложени в останалите оперативни програми.  
Г-жа Атанаска Николова отбеляза, че в ОП “Региони в растеж” има мярка, която 
подкрепя разработването на проекти за интегриран градски транспорт на общините, по 
която Бургас, Варна, Пловдив, Стара Загора, София и Плевен изпълняват вече такива 
проекти. Бургас е подменил автобусния си парк изцяло и същото предстои и за 
тролейбусния, поради което общината няма нужда от ретрофитинг. Г-жа Николова 
коментира, че според нея тази мярка не е адекватна към настоящия момент и предложи 
в тази ос да се използват повече инженерингови финансови механизми, включително 
за подпомагане на процеса по газификация. 
Г-жа Яна Георгиева коментира, че голяма част от предложенията направени от г-жа 
Николова могат да бъдат реализирани чрез предвидените в програмата 
демонстрационни проекти. Тя допълни, че в тази ос са предвидени и инженерингови 
инструменти.  
Г-н Георги Михайлов допълни, че в момента е стартирал проект на МОСВ и 
Германската федерална агенция по околна среда за извършване на преглед на 
общинските планове за КАВ на две пилотни общини - Велико Търново и Перник. И 
двете общини са със сериозни екологични проблеми, най-вече по отношение на ФПЧ. 
Този проект ще бъде надграден чрез предвидените мерки в оперативната програма – 
цялостен преглед и анализ на всички общински програми, защото те не са еднакво 
изпълнени и са с различно качество, с различен набор от данни, с различни мерки, 
някои от тях недостатъчно адекватни.  
Г-жа Десислава Стойкова коментира, че е добре да се анализират общинските 
планове, но трябва да се предвидят средства и за финансиране на реализацията на 
дейностите предвидени в тях. Тя отбеляза, че общините срещат проблеми и при 
набирането на адекватни данни, липсата на данни на национално ниво е проблем за 
общините при разработването на КАВ. Тя предложи да се помисли за финансирането 
на дейности за събирането на информация на национално ниво, което би гарантирало и 
по-добро качество на самите програми. Г-жа Стойкова да се предвиди самостоятелна 
дейност по тази приоритетна ос за закупуването на съвременна техника за почистване с 
бенефициент общините, защото ФЧП се отлагат и прилагането на простото метене на 
тротоарите и на пътищата не винаги достатъчно. 
Г-н Димчо Димов, МРР, информира във връзка с предвидените по ОПОС мерки за 
замяна на изпускателните устройства на превозните средства за градски транспорт, че 
по ОПРР също се предвиждат мерки за градски транспорт и цялостно разработване на 
планове за управление на трафика и внедряване на автоматизирани системи за 
управление и контрол и би следвало тези мерки свързани със замяната на тези 
устройства да бъдат съобразени с тези стратегически документи, които се разработват 
от общините. Той съобщи, че през програмен период 2007-2013 г. седем общини имат 
разработени такива планове, които включват цялостни мерки свързани с подобряване 
на интегрираната система за градски транспорт, като през следващия програмен 
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период е предвидено да бъде финансирано разработването на подобни мерки за още 32 
общини.  
Г-жа Яна Георгиева благодари на всички членове на работната група за активното и 
конструктивно участие в дискусиите. Тя припомни, че всички допълнителни писмени 
предложения и коментари по обсъждания трети вариант на ОПОС трябва да бъдат 
изпратени най-късно до 7 май 2014 г. и закри заседанието на работната група. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


